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Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda
Jednoglasno je prihvaćen sljedeći
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika s 12. sjednice Senata održane dana 20. veljače 2018. godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

4.

Novi članovi Senata:

4.1.

Potvrda izbora novog člana iz redova znanstveno-nastavne sastavnice
Odjel za biotehnologiju

4.2.
4.3.

Potvrda izbora novog člana iz redova ostalih sastavnica kao pravnih osoba,
Studentski centar Rijeka
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novih članova Senata iz redova
znanstveno-nastavne sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog fakulteta,
Filozofskog fakulteta i Odjela za biotehnologiju

5.

Potvrda izbora dekanica u mandatnom razdoblju 2018. – 2021.

5.1.

dr. sc. Ivana Štimac Grandić, Građevinski fakultet

5.2.

dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, Filozofski fakultet

6.

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica i nastavak rada
nakon 65. godine

6.1.

dr. sc. Sanja Balen, dr. med., trajno, Medicinski fakultet

NADOPUNA

6.2.
NADOPUNA

6.3.
NADOPUNA

6.4.
NADOPUNA

dr. sc. Biserka Trošelj Vukić, dr. med., trajno, Medicinski fakultet
dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med., trajno, Medicinski fakultet
dr. sc. Srđan Banac, dr. med., trajno, Medicinski fakultet

6.5.
NADOPUNA

dr. sc. Alen Ružić, dr. med., prvi izbor, Medicinski fakultet

7.

Pravni akti Sveučilišta

7.1.

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o studijima

7.2.

Prijedlog Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci

8.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu

8.1.

Tehnički fakultet

8.2.

Filozofski fakultet

9.
10.
11.
12.

12.1.

12.2.
12.3.

Prijedlog Odluke o konsolidaciji financijskog poslovanja i osiguravanja likvidnosti
Sveučilišta u Rijeci
Prijedlog Odluke o utvrđivanju područja namjenskog financiranja znanstvene
djelatnosti Sveučilišta u 2018. godini temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom
financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini
Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Studiji i studenti
Prijedlog Odluke o izmjeni upisne kvote za upis u I. godinu preddiplomskih i
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini
2018./2019. (Odjel za fiziku)
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih
sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019.
Prijedlog Odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i doktorske
studije za akademsku godinu 2018./2019.

12.4.

Prijedlog Odluke o dodjeli rektorovih nagrada za izvrsnost u akademskoj godini
2017./2018.

13.

Imenovanja/razrješenja
Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka

13.1.

Imenovanje dva člana Upravnog vijeća
Stručno vijeće za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom

13.2.

Prijedlog Odluke o dopuni članova Stručnog vijeća

14.

Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 kuna / 400.000,00 kuna

14.1.

14.2.
14.3.
NADOPUNA

14.4.
NADOPUNA

15.

16.
17.

rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za:
Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+:
programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma:
2018-1-HR01-KA103-046916 (vrijednosti 838.700,00 eura)
rektorici Sveučilišta za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu na projektu Blue
enhancement action for technology transfer – BEAT
dekanu Medicinskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za računč2
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna u postupku javne nabave roba i usluga OT –
Optima telekom d.d. Zagreb
dekanu Medicinskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta
iznad iznosa od 400.000,00 kuna u postupku javne nabave roba i usluga - energetska
obnove zgrade Medicinskog fakulteta u Rijeci
Izvješća o provedbi Strategije za 2017. godinu znanstveno/umjetničko-nastavnih
sastavnica: Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet,
Pomorski fakultet, Pravni fakultet, Tehnički fakultet, Odjel za biotehnologiju, Odjel za
fiziku, Akademija primijenjenih umjetnosti
Izvješća o radu za 2017. godinu: trgovačkih društava, centara, odbora Senata i ostalih
ustrojbenih jedinica Sveučilišta: Zaklade Sveučilišta u Rijeci, Centra za napredno
računanje i modeliranje, Centra za visokopropusne tehnologije
Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka 146. Statuta
Sveučilišta u Rijeci: Znanstveni kolokvij 2016./2017.

18.

Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima

18.1.

Ekonomski fakultet

18.2.

Odjel za informatiku

19.
NADOPUNA

Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg
socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2017./2018

20.

Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika s 12. sjednice Senata održane dana 20. ožujka 2018.
godine
Zapisnik s 12. sjednice Senata održane dana 20. ožujka 2018. godine jednoglasno je usvojen.

Točka 3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela je svoje izvješće kroz nekoliko točaka:
14. sjednica Rektorskoga zbora u akademskoj 2017./2018. godini, Zagreb, 26. veljače; glavna
tema bila je vezana uz kadrovska pitanja i Plan upravljanja ljudskim resursima za 2018. godinu.
Nacrt prijedloga Zakona o postupcima vrednovanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih
organizacija (prijedlog NVZVOTR); nakon rasprave zaključeno je da će Senat detaljno raspraviti
prijedlog Zakona kada odgovorno tijelo uputi u raspravu jedan prijedlog.
Najava tematske sjednice Senata za 8. svibanj 2018. (Završno izvješće o provedbi Strategije),
Dies Academicusa za 17. i 18. svibanj 2018 i AARC konferencije za 25. - 26. svibnja.

-

-

-

-

-

-

-

HEInnovate, posjet ekspertne skupine EK i OECD Sveučilištu u Rijeci, 26. ožujka u vezi s
procjenom poduzetničkih inicijativa na Sveučilištu.
Sastanak s državnom tajnicom u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na temu TRIS,
infrastrukturni projekti i dr., Zagreb, 30. ožujka u vezi s mjerama financijske konsolidacije
Sveučilišta.
Godišnja konferencija European University Association, Zurich, 5. - 7. travnja; ističe kako trendovi
europskih sveučilišta idu prema integraciji - iz rasprava proizašlo da mala i pritom neintegrirana
sveučilišta neće moći biti relevantan dionik s obzirom na to da takva nemaju mogućnost za
fokusirani razvoj. O integraciji se ne govori samo na razini sveučilišta već i s drugim institucijama.
Ministarska konferencija će se u svibnju održati u Parizu, gdeje će se zauzati stav i o projektu
Europske mreže sveučilišta.
Međunarodna konferencija „Mir i sukobi – sadašnji i budući izazovi“ u organizaciji Sveučilišta u
Rijeci, Instituta za istraživanje mira iz Osla, Međunarodnog centra za etiku u znanostima iz
Tübingena, Centra za mirovne studije iz Zagreba i udruge CeKaDe iz Rijeke, 16. - 17. travnja;
najveći znanstveni diplomatski događaj na kojemu je sudjelovalo devet veleposlanika.
Najam konferencijske infrastrukture na Kampusu (Služba za upravljanje i promociju Kampusa) kreiran online obrazac za upite vezane uz najam, uvjete korištenja i sve ostale korisne
informacije.
Nagrade i priznanja znanstvenicima Sveučilišta u Rijeci (nagrada za životno djelo PGŽ-a, prof. dr.
sc. Pavlu Komadini, godišnja nagrada PGŽ-a Jonatanu Lergi i članstvo u Europskoj akademiji za
znanost i umjetnost. dr. sc. Krešimira Pavelića)
Projekt Razvoj strateške vidljivosti na Sveučilištu u Rijeci (STEP, Sveučilište u Rijeci) - jedan od
prioriteta Sveučilišta, Znanstveno-tehnologijskog park nositelj je projekta, a projekt obuhvaća
brendiranje Sveučilišta, pitanja strateške vidljivosti i vizualnog identiteta.
Projekt TEFCE, EU projekt na kojem je UNIRI partner (Dresden, 23 - 25. ožujak 2018.)
Hrvatska zaklada za znanost raspisala je nove natječaje u travnju - više o uvjetima i načinu
prijave na http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53
Program ERASMUS
Donacija Studentskog Centra Sveučilištu u Rijeci u vezi sa strateškim razvojem; zahvala rektorice
na intenzivnoj i plodnoj suradnji.

Točka 4. Novi članovi Senata:
4.1. Potvrda izbora novog člana iz redova znanstveno-nastavne sastavnice
Odjel za biotehnologiju
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor PROF. DR. SC. ANĐELKE RADOJČIĆ BADOVINAC za novog člana Senata, iz
redova znanstveno – nastavne sastavnice Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
II.
Mandat novoizabrane članice Senata iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata
razriješenoga člana, odnosno do 14. srpnja 2018. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4.2. Potvrda izbora novog člana iz redova ostalih sastavnica kao pravnih osoba,
Studentski centar Rijeka
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor MR. SC. DINKA JURJEVIĆA za člana Senata iz redova ostalih sastavnica kao
pravnih osoba, Studentskog centra Rijeka.

II.
III.

Mandat člana Senata iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata ravnatelja Studentskog
centra Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja..

4.3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novih članova Senata iz redova
znanstveno-nastavne sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog fakulteta,
Filozofskog fakulteta i Odjela za biotehnologiju
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat utvrđuje da:
- izv. prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandić, članici Senata, predstavnici sveučilišne znanstvenonastavne sastavnice: Građevinskog fakulteta prestaje mandat u Senatu zbog isteka mandata
dekanice Građevinskog fakulteta,
- izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč Konestra, članici Senata, predstavnici sveučilišne znanstvenonastavne sastavnice: Filozofskog fakulteta prestaje mandat u Senatu zbog isteka mandata
dekanice Filozofskog fakulteta,
- prof. dr. sc. Anđelki Radojčić Badovinac, članici Senata, predstavnici sveučilišne znanstveno nastavne sastavnice: Odjela za biotehnologiju prestaje mandat u Senatu zbog isteka mandata
pročelnice Odjela za biotehnologiju.
II.
Znanstveno-nastavne sastavnice: Građevinski fakultet, Filozofski fakultet i Odjel za
biotehnologiju (u daljnjem tekstu: znanstveno-nastavne sastavnice) biraju svoga člana za
Senat na sjednici Fakultetskog/Odjelskog vijeća, u pravilu dekana/pročelnika, no najmanje
jedna trećina članova Fakultetskog/Odjelskog vijeća može predložiti i drugu osobu u
znanstveno-nastavnom zvanju koja ostvaruje najmanje 50% nastavne norme na sastavnici.
III.
Na temelju kriterija utvrđenih u točki II. ove Odluke, Fakultetsko/Odjelsko vijeće znanstvenonastavno sastavnice obvezna su u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke provesti
postupak izbora svoga predstavnika za člana Senata i najkasnije u roku od 3 dana od dana
provedenog izbora dostaviti rektoru izabranog predstavnika putem Izbornog povjerenstva za
provođenje postupka izbora članova Senata (dalje u tekstu: Izborno povjerenstvo).
IV.
Uz izabrane predstavnike za članove Senata, znanstveno-nastavne sastavnice obvezne su
priložiti Izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju:
- životopis kandidata;
- kratak opis znanstvenog i stručnog rada;
- izjavu predstavnika o prihvaćanju kandidature.
V.
Senat imenuje Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor člana Senata u
sljedećem sastavu:
 prof. dr. sc. dr. sc. Jasna Pripić-Oršić, predsjednica,
 izv. prof. art. Letricija Linardić, članica,
 izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, član.
Izborno povjerenstvo obvezno je izvijestiti rektora Sveučilišta o izabranom predstavniku
sastavnica iz točke II. ove Odluke u roku od 3 dana od dostave dokumentacije iz točke IV. ove
Odluke.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. Potvrda izbora dekanica u mandatnom razdoblju 2018. – 2021.
5.1. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, Građevinski fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se Odluka Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta (KLASA: 003-08/18-02/54;
URBROJ: 2170-57-01-00-18-01, od 22. ožujka 2018. godine) o izboru izv. prof. dr. sc. Ivane
Štimac Grandić za dekanicu Građevinskog fakulteta.
II.
Dekanski mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 1. listopada 2018. godine do 30.
rujna 2021. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5.2. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, Filozofski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta (KLASA: 080-03/18-01/01;
URBROJ: 2170-24-01-03-18-6, od 29. ožujka 2018. godine) o izboru izv. prof. dr. sc. Ines
Srdoč-Konestra za dekanicu Filozofskog fakulteta.
II.
Dekanski mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 1. listopada 2018. godine do 30.
rujna 2021. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica i
nastavak rada nakon 65. godine
6.1. dr. sc. Sanja Balen, dr. med., trajno, Medicinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. SANJE BALEN, dr. med., znanstvene savjetnice, u znanstvenonastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, iz
znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske
č2znanosti, znanstvene grane: Klinička imunologija, na Katedri za kliničko-laboratorijsku
dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim
vremenom – 10 sati tjedno.
II.
Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe trajno.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6.2. dr. sc. Biserka Trošelj Vukić, dr. med., trajno, Medicinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. BISERKE TROŠELJ VUKIĆ, dr. med., znanstvene savjetnice, u
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice u trajnom
zvanju, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke
medicinske znanosti, znanstvene grane: Infektologija, na Katedri za zarazne bolesti
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom –
10 sati tjedno.
II.
Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe trajno.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6.3. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med., trajno, Medicinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. HRVOJA LALIĆA, dr. med., znanstvenog savjetnika, u
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom
zvanju, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Javno zdravstvo

II.
III.

i zdravstvena zaštita, znanstvene grane: Medicina rada i sporta, na Katedri za obiteljsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Dom zdravlja PGŽ, s nepunim
radnim vremenom – 10 sati tjedno.
Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe trajno.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6.4. dr. sc. Srđan Banac, dr. med., trajno, Medicinski fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. SRĐANA BANCA, dr. med., znanstvenog savjetnika, u
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom
zvanju, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke
medicinske znanosti, znanstvene grane: Pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno.
II.
Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe trajno.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6.5. dr. sc. Alen Ružić, dr. med., prvi izbor, Medicinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. ALENA RUŽIĆA, dr. med., znanstvenog savjetnika, u
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor,
iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske
znanosti, znanstvene grane: Interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. Pravni akti Sveučilišta
7.1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o studijima
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju o navedenom prijedlogu Rektorice te je Senat jednoglasno,
donio sljedeći ZAKLJUČAK:
Nastavno na raspravu o prihvaćanju izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci
te rezultat glasovanja pri kojemu svi studentski predstavnici u Senatu nisu prihvatili navedene
izmjene i dopune, a s obzirom da se radi o pitanju od posebnog interesa za studente odnosno o
pitanjima vezanim za promjenu sustava studija i osiguranju kvalitete studija, o predmetnoj točki
Dnevnog reda raspravljati će se na sljedećoj sjednici Senata.

7.2. Prijedlog Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Donosi se Dodatak Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci, koji čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Točka 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu
8.1. Tehnički fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Tehničkog fakulteta prema tablici u privitku
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.2. Filozofski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Filozofskog fakulteta prema tablici u privitku
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9. Prijedlog Odluke o konsolidaciji financijskog poslovanja i osiguravanja
likvidnosti Sveučilišta u Rijeci
Nakon rasprave, Senat je većinom glasova, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

III.

Sagledavajući aktualno, dugoročno ekonomski i financijski neodrživo stanje u kontekstu
ispunjavanja operativnih zadaća te strateških ciljeva Sveučilišta konsolidacija financijskog
poslovanja, a posljedično i uspostavljanje pozitivnog financijskog rezultata Sveučilišta
provodit će se sljedećim aktivnostima i mjerama:
1. Nastavkom intenzivnih nastojanja uprave za ostvarivanjem osporenih prava nadoknade
financijskih sredstava projekta TRIS iz EU ili alternativnih izvora u državnom proračunu,
2. Zahtijevanjem značajnijeg iznosa sredstava u pregovaračkom postupku s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja pri definiranju i zaključivanju programskog ugovora za naredno
srednjoročno razdoblje (2018/21),
3. Zakonski dopustivim kratkoročnim zaduživanjem kod poslovne banke i ostalih izvora,
4. Postupnim izdvajanjem dijela financijskih sredstava iz ukupno raspoloživih sredstava
programskih ugovora za naredno srednjoročno razdoblje (2018/21).
Mjere i aktivnosti navedene u točci I. pod 1, 2 i 3. uprava Sveučilišta provodit će
kontinuirano. Prijedlog mjera iz točke I. pod 4., a koje se sastoje od izrade primjerenog
modela raspodjele ukupno raspoloživih sredstava programskih ugovora za naredno
srednjoročno razdoblje (2018/21, uprava će predložiti Senatu na usvajanje ukoliko ostale
navedene mjere i aktivnosti ne budu rezultirale zadovoljavajućim učincima na konsolidaciju
financijskog poslovanja i likvidnost Sveučilišta do konca 2018. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju područja namjenskog financiranja
znanstvene djelatnosti Sveučilišta u 2018. godini temeljem Ugovora o
namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2018. godini
Nakon rasprave, Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.
Utvrđuju se područja namjenskog financiranja znanstvene djelatnosti Sveučilišta u 2018.
godini temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene
djelatnosti u 2018. godini (KLASA: 900-01/18-02/11 ;URBROJ: 2170-57-01-18-1) kako
slijedi:
 Inicijalne potpore,
 UNIRI potpore (iskusni znanstvenici),






II.
III.

Voditelji kompetitivnih nacionalnih i međunarodnih projekata – paušalno,
Aktivnosti u internacionalizaciji znanstveno-istraživačke djelatnosti,
Integrativne aktivnosti Sveučilišta u znanstveno-istraživačkom području,
Financiranje Ureda za transfer tehnologije, Ureda za znanost i drugih posebnih
područja prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja od 5. travnja 2018.
godine (URBROJ: 533-03-18-0076).
Odnosi pojedinih namjena, iznosi i trajanje financiranja definirat će se posebnom
odlukom unutar postojećih skupina namjene.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 11. Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKE sljedećeg sadržaja:
I.
Senat dodjeljuje status stručne baze Sveučilišta u Rijeci __________ sa sjedištem u
_________.
II.
Stručna baza iz točke I. ove Odluke može na svojim poslovnim pismima i mrežnim stranicama
istaknuti status baze Sveučilišta u Rijeci sljedećeg sadržaja:
''logo Sveučilišta u Rijeci
stručna baza Sveučilišta u Rijeci''.
III.
Stručna baza iz točke I. ove Odluke može na svojem poslovnom prostoru istaknuti ploču
sljedećeg sadržaja:
''logo baze
naziv pravne osobe
logo Sveučilišta u Rijeci
stručna baza Sveučilišta u Rijeci''
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
za sljedeće pravne osobe:
R. br. Naziv pravne osobe

Sjedište

1.

ANTUNOVIĆ TA d.o.o.

Zagreb

2.

ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.

Pula

3.

BYDER PROJEKTIRANJE d.o.o.

Malinska

4.

CISSA d.o.o.

Novalja

5.

DARUVARSKE TOPLICE

Daruvar

6.

DOGUS MARINA HOTELI d.o.o.

Šibenik

7.

Đ. Đ. STAN d.o.o., P. J. HOTEL SAVUS

Slavonski Brod

8.

ESPLANADE OLEANDER d.o.o.

Zagreb

9.

FALKENSTEINER HOTELMANAGEMENT d.o.o.

Zadar

10.

GASTROCOM d.o.o.

Varaždin

11.

GRAND HOTEL LAV d.o.o.

Podstrana

12.

HOTEL DUBROVNIK d.d.

Zagreb

13.

HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ

Zagreb

14.

HUP-ZAGREB d.d.

Zagreb

15.

IMPERIAL d.d.

Rab

16.

JADRAN d.d.

Crikvenica

17.

JADRAN HOTELI d.d.

Rijeka

18.

JADRANKA HOTELI d.o.o.

Mali Lošinj

JAVNA USTANOVA
19.

Plitvička jezera
"NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA"

20.

KRASS HOTEL d.o.o.

Krapinske Toplice

21.

L. TURIST d.o.o.

Lovran

22.

LAGUNA NOVIGRAD d.d.

Novigrad

23.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Opatija

24.

MAISTRA d.d.

Rovinj

25.

MILENIJ HOTELI d.o.o.

Opatija

26.

PLAVA LAGUNA d.d.

Poreč

27.

SALVE REGINA MB d.o.o.

Marija Bistrica

28.

TERME JEZERČICA d.o.o.

Varaždin

29.

TERME TUHELJ d.o.o.

Tuheljske Toplice

30.

TOPLICE SVETI MARTIN d.d.

Sveti Martin na Muri

31.

UPRAVLJANJE HOTELIMA P.B. d.o.o.

Zagreb

32.

VALAMAR RIVIERA d.d.

Poreč

33.

VILLA DUBROVNIK d.d.

Dubrovnik

Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
obavijestila je članove Senata da će svečana dodjela statusa stručne baze navedenim pravnim
osobama biti održana 26. travnja u 10:00 sati u hotelu Ambasador u Opatiji.

Točka 12. Studenti i studiji
12.1. Prijedlog Odluke o izmjeni upisne kvote za upis u I. godinu preddiplomskih i
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini
2018./2019. (Odjel za fiziku)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

I.

II.

III.
IV.

Broj mjesta za upis na preddiplomske sveučilišne i integrirane (preddiplomske i diplomske)
sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u
2018./2019. ak. god. utvrđen na 11. sjednici Senata održanoj 20. veljače 2018. godine
(KLASA: 003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-50) mijenja se na sljedeći način:
- povećava se broj upisnih mjesta za redovite studene (RH/EU) za preddiplomski
sveučilišni studij Fizika Odjela za fiziku s 28 na 35 upisnih mjesta dok broj upisnih mjesta
za strance ostaje nepromijenjen. Ukupan broj upisnih mjesta u 2018./2019. ak. god. za
preddiplomski sveučilišni studij Fizika je 37 i ne prelazi kapacitete studijskog programa
utvrđene Odlukom Senata od 20. ožujka 2018. godine.
Sukladno točki I. ove odluke mijenja se ukupan broj upisnih mjesta za preddiplomske i
integrirane sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih
sastavnica u 2018./2019. ak. god. kako slijedi:
- 2628 upisnih mjesta za redovite studente (RH/EU) umjesto 2621,
- 92 za strance,
- 930 za izvanredne studente,
- ukupno 3650 upisnih mjesta umjesto 3643.
Sastavni dio ove odluke čini tablica s konačnim brojem upisnih mjesta.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu unošenja upisnih kvota u Nacionalni
informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) i čini sastavni dio Natječaja za upis u I.
godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak.
god.
12.2. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih
sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019.

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Donosi se odluka o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih
(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Natječaj je sastavni dio ove odluke i objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
12.3. Prijedlog Odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i doktorske
studije za akademsku godinu 2018./2019.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se da su upisni kapaciteti za akademsku godinu 2018./2019. na
poslijediplomskim specijalističkim i poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijskim
programima sastavnica Sveučilišta u Rijeci usklađeni sa kapacitetima navedenim u studijskim
programima.
Sastavni dio ove Odluke čine Tablica 1. Prijedlog upisnih kvota za poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije u 2018./2019. akademskoj godini i Tablica 2. Prijedlog upisnih kvota za
poslijediplomske specijalističke studije u 2018./2019. akademskoj godini.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12.4. Prijedlog Odluke o dodjeli rektorovih nagrada za izvrsnost u akademskoj godini
2017./2018.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
U 2017. /2018. akademskoj godini dodjeljuju se Rektorove nagrade za izvrsnost studentima
Sveučilišta u Rijeci koji zadovoljavaju:
 osnovne kriterije:
- da je redoviti student završne godine studija (preddiplomskog/integriranog/diplomskog
studija)
- da student tijekom studija nije ponavljao godinu
- da je stekao najmanje 60 ECTS bodova u prethodnoj godini studija (do 30. rujna 2017.)
- da je prosječna ocjena koju je student postigao tijekom studija (do 30. rujna 2017. g.) 4,0
ili više (najmanje 70% ocjene na preddiplomskom odnosno 80% ocjene na diplomskom
studiju)
 dodatne kriterije:
- da se student istaknuo na područjima znanstvene, nastavne, kulturne i umjetničke
djelatnosti ili postigao istaknute sportske rezultate
- da je student aktivni član studentskih udruga ili udruga civilnog društva
- da je student djelovao na dobrobit lokalne zajednice.
II.
Rektorova nagrada iz točke I. ove odluke sastoji se od tiskanog priznanja i novčane nagrade u
iznosu od 1.000,00 kuna.
III.
Na prijedlog dekana/pročelnika sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a u skladu s kriterijima iz točke
I. ove odluke, Rektorove nagrade za izvrsnost u 2017./2018. akademskoj akademskoj godini
dodjeljuju se sljedećim studentima:

Red.
Prezime i ime
broj
studenta
1.
Babić Ivana

Prosjek
ocjena
na
studiju
5,000

2.

Kostadin Lucija

5,000

3.

Krznarić Lorena

4,976

4.

Vukašina Ivan

4,940

5.

Matulja Dario

4,929

6.

Aksentijević Dea

4,926

7.

Blanuša Lošić
Adriana

4,920

Razina i godina studija
(preddiplomski,/integrirani/di
plomski studij)
diplomski sveučilišni studij
Fizika, smjer Astrofizika i fizika
elementarnih čestica
preddiplomski sveučilišni studij
Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje
diplomski sveučilišni studij
Marketing u turizmu

diplomski sveučilišni studij
Nautika i tehnologija
pomorskog prometa
diplomski sveučilišni studij
Medicinska kemija
preddiplomski sveučilišni studij
Poslovna ekonomija, smjer
Menadžment
diplomski sveučilišni studij
Psihologija

Visoko učilište
Sveučilište u Rijeci,
Odjel za fiziku
Učiteljski fakultet u
Rijeci
Fakultet za
menadžment u
turizmu i
ugostiteljstvu
Pomorski fakultet u
Rijeci
Sveučilište u Rijeci,
Odjel za
biotehnologiju
Ekonomski fakultet
u Rijeci
Filozofski fakultet u
Rijeci

8.

Lakošeljac Andrea

4,900

9.

Frančišković Iva

4,900

10.

Bogović Korino

4,820

11.

Lončar Nikolina

4,818

12.

Belančić Andrej

4,803

13.

Plišić Antonia

4,711

14.

Šperanda Marko

4,583

15.

Banko Rino

4,231

16.

Grgurić Mateo

4,192

IV.
V.
VI.

diplomski sveučilišni studij
Informatika, modul
Informacijski i komunikacijski
sustavi
integrirani sveučilišni studij
Pravo
diplomski sveučilišni studij
Elektrotehnika
preddiplomski sveučilišni studij
Matematika
integrirani sveučilišni studij
Medicina
preddiplomski stručni studij
Fizioterapija
diplomski sveučilišni studij
Građevinarstvo
diplomski sveučilišni studij
Primijenjene umjetnosti,
modul kiparstvo
preddiplomski sveučilišni studij
Politehnika

Sveučilište u Rijeci,
Odjel za
informatiku
Pravni fakultet u
Rijeci
Tehnički fakultet u
Rijeci
Sveučilište u Rijeci,
Odjel za
matematiku
Medicinski fakultet
u Rijeci
Fakultet
zdravstvenih
studija u Rijeci
Građevinski
fakultet u Rijeci
Akademija
primijenjenih
umjetnosti u Rijeci
Sveučilište u Rijeci

Rektorove nagrade za izvrsnost dodijelit će se studentima iz točke III. ove odluke povodom
proslave Dana Sveučilišta, a novčani iznos uplatiti na bankovni račun studenta.
Senat preporučuje da se nagrađenim studentima iz točke III. ove odluke daje prednost pri
zapošljavanju znanstvenih novaka.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 13. Imenovanja/razrješenja
Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka
13.1. Imenovanje dva člana Upravnog vijeća
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
U Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka imenuju se:
1. prof. dr. sc. Pavao Komadina,
2. izv. prof. dr. sc. Alen Ružić.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća imenovanih u točki I. ove Odluke traje dvije godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stručno vijeće za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom
13.2. Prijedlog Odluke o dopuni članova Stručnog vijeća
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
U Odluci o osnivanju Stručnog vijeća za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci KLASA: 00301/17-03/04; URBROJ: 2170-57-01-17-127, od 18. srpnja 2017. godine) i Odluci o izmjenama i
dopunama iste (KLASA: 003-01/08-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-112, od 20. ožujka 2018.

II.
III.

godine u točci II. dodaju se sljedeći članovi Stručnog vijeća, predstavnici sastavnica zaduženi
za suradnju s gospodarstvom kako slijedi:
 izv. prof. dr. sc. Neven Bulić, Tehnički fakultet,
 izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, Građevinski fakultet,
 doc. dr. sc. Petra Karanikić, Odjel za biotehnologiju.
Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 14. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 kuna /
400.000,00 kuna
14.1. Rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za:
Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+:
programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma:
2018-1-HR01-KA103-046916 (vrijednosti 838.700,00 eura)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici
Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Sveučilišta, u vrijednosti
iznad iznosa od 500.000,00 kuna, Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt u
okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od
11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje,
osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 2018-1-HR01-KA103-046916.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
14.2. Rektorici Sveučilišta za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu na projektu Blue
enhancement action for technology transfer - BEAT
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici
Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Sveučilišta, u vrijednosti
iznad iznosa od 500.000,00 kuna, za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu na projektu Blue
enhancement action for technology transfer - BEAT koji čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
14.3. dekanu Medicinskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna u postupku javne nabave roba i usluga OT –
Optima telekom d.d. Zagreb
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini, dekanu Medicinskog
fakulteta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta, u vrijednosti
iznad iznosa od 400.000,00 kuna, u postupku javne nabave roba i usluga - OT – Optima
telekom d.d. Zagreb.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
14.4. dekanu Medicinskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna u postupku javne nabave roba i usluga energetska obnove zgrade Medicinskog fakulteta u Rijeci

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini, dekanu Medicinskog
fakulteta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta, u vrijednosti
iznad iznosa od 400.000,00 kuna, u postupku javne nabave roba i usluga - energetske obnove
zgrade Medicinskog fakulteta u Rijeci
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 15. Izvješća o provedbi Strategije za 2017. godinu znanstveno/umjetničkonastavnih sastavnica: Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet,
Građevinski fakultet, Pomorski fakultet, Pravni fakultet, Tehnički
fakultet, Odjel za biotehnologiju, Odjel za fiziku, Akademija primijenjenih
umjetnosti
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Usvajaju se Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješće za 2017. godinu
 znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta:
 Fakultet zdravstvenih studija,
 Filozofski fakultet,
 Građevinski fakultet,
 Pomorski fakultet,
 Pravni fakultet,
 Tehnički fakultet,
 Odjel za fiziku.
 znanstveno-umjetničke sastavnice Sveučilišta:
 Akademija primijenjenih umjetnosti.
II.
Predmetna Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješća za 2017. godinu
objavljena su na SharePoint portalu na linku:
https://spp.uniri.hr/senat/Lists/Izvjesce%20o%20radu%2020161/AllItems.aspx te su pohranjena
na CD-u koji je sastavni dio arhivskog primjerka ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
i sljedeći ZAKLJUČAK:
Senat utvrđuje da je Odjel za biotehnologiju obvezan do sljedeće sjednice Senata (najkasnije do 15.
svibnja 2018. godine) dopuniti svoje izvješće za 2017. godinu s financijskim.

Točka 16. Izvješća o radu za 2017. godinu: trgovačkih društava, centara, odbora
Senata i ostalih ustrojbenih jedinica Sveučilišta: Zaklade Sveučilišta u
Rijeci, Centra za napredno računanje i modeliranje, Centra za
visokopropusne tehnologije
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Usvajaju se Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješće za 2017. godinu:
 Zaklade Sveučilišta u Rijeci,
 Centra za visokopropusne tehnologije.
II.
Predmetna Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješća za 2017. godinu
objavljena su na SharePoint portalu na linku:
https://spp.uniri.hr/senat/Lists/Izvjesce%20o%20radu%2020161/AllItems.aspx te su pohranjena
na CD-u koji je jedan sastavni dio arhivskog primjerka ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i sljedeći ZAKLJUČAK:
Senat je utvrdio da je u dopunjenome Izvješću o radu Centra za napredno računanje i modeliranje
Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu potrebno pojasniti korištenje preostale opreme Centra u 2017.
godini (osim superračunala Bura).

Točka 17. Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka
146. Statuta Sveučilišta u Rijeci: Znanstveni kolokvij 2016./2017.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi projekta financiranog u 2017. godini temeljem članka 146. Statuta
Sveučilišta:
 Znanstveni kolokvij 2016./2017.
II.
Predmetno Izvješće o provedbi projekta iz točke I. ove Odluke objavljeno je na SharePoint portalu
na linku: https://spp.uniri.hr/senat/Lists/Izvjesce%20o%20radu%2020161/AllItems.aspx te je
pohranjeno na CD-u koji je sastavni dio arhivskog primjerka ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 18. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima
18.1. Ekonomski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat daje suglasnost na povjeravanje izvođenja nastave uglednom inozemnom profesoru i
istaknutom stručnjaku, prof. dr. sc. Aleksandru Kešeljeviću, Ekonomski fakultet u Ljubljani,
Slovenija, bez izbora u znanstveno-nastavano zvanje, za akademske godine 2017./2018. i
2018./2019. za predmet Filozofija, metodologija i etika u znanstvenom istraživanju /
Philosophy, methodology and ethics in the scientific research (nositelji prof. dr. sc. Nenad
Smokrović, izv. prof. dr. sc. Dunja Škalamera-Alilović, doc. dr. sc. Helga Pavlić Skender).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
18.1. Odjel za informatiku
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat daje suglasnost na povjeravanje izvođenja nastave uglednimm inozemnim profesorima
i istaknutim znanstvenicima prof. dr. sc. Vladanu Jovanoviću iz kolegija Skladišta podataka,
prof. dr. sc. Bojanu Čukiću iz kolegija Računalna sigurnost i Biometrija i prof. dr. sc. Dieteru
Burchardu iz kolegija Kognitivna robotika za akademske 2017/2018 i 2018/2019 godine na
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Informatika Odjela za informatiku.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 19. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova smještaja studentima
slabijeg socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2017./2018
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 95. sjednici održanoj 13. rujna 2016. godine donio je
Odluku o načinu, kriterijima i izvorima sredstava za subvencioniranje smještaja studenata
nižeg socioekonomskog statusa u akademskoj godini 2016/17 (KLASA: 003-01/16-03/02;
URBROJ: 2170-57-01-16-353) u paviljonima studentskog naselja ''Trsat''.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Subvencioniranje troškova smještaja slabijeg socioekonomskog statusa, temeljem prijava na
raspisani natječaj i zadovoljavanja kriterija natječaja provodit će se i u akademskoj godini
2017/18.
Uvažavajući činjenicu nepromijenjenih cijena smještaja, prijedlog kriterija za utvrđivanje
prava na pojedinačni iznos subvencije, kategorizaciju studenata s ostvarenim pravom na
subvencionirani smještaj te prijedlog visine subvencije utvrđuje Studentski zbor Sveučilišta u
Rijeci rukovodeći se primarno metodologijom koja je primijenjena u akademskoj godini
2016/17.godini.
Studentski centar Sveučilišta u Rijeci dostavljat će popis studenata koji su, temeljem natječaja
i definiranih kriterija ostvarili pravo na subvenciju smještaja u akademskoj godini 2017/18.
Isplata subvencija provodit će se semestralno.
Sredstva za isplatu subvencije osigurana su iz Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016.,
2016./2017. i 2017./2018. (KLASA: 402-07/15-01/02; URBROJ: 2170-57-06-15-1).
Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba za provođenje ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 20. Razno
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavila

Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur., v. r.

Rijeka, 22. svibnja 2018.
KLASA: 003-01/18-03/01
URBROJ: 2170-57-01-18-12

rektorica
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v. r.

